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- Viering 12e Zondag door het jaar
- Nieuwe versoepelingen komen er aan!
- Registratie blijft verplicht
- Vrijwillige bijdrage MMM
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering
Zondag 20 juni, 10:00 uur
12e zondag door het jaar
Thema:
Naar de overkant
In het Evangelie van Marcus is dit de eerste
keer dat Jezus, vanaf de hoofdzakelijk joodse
kant van het meer van Galilea, oversteekt naar
de andere kant, die hoofdzakelijk heidens is. Hij
wordt vergezeld door een kleine vloot van
bootjes. Soms, wanneer er plotseling een storm
opsteekt, kan dat een gevaarlijke oversteek zijn,
en deze keer is dat het geval. Tot overmaat van
ramp is het nacht en raken de boten elkaar
kwijt. De leerlingen schrikken hevig, doodsbang
hun leven te verliezen. Maar Jezus slaapt er,
net als Jonas voor Hem (zie Jonas 1:4-6),
gewoon doorheen!
Neem plaats in de boot van Jezus en sta jezelf toe je helemaal mee te laten nemen in deze
ervaring. Laat het drama zich ontvouwen. Hoe voel je je wanneer de golven over de boot komen
en haar tot zinken dreigen te brengen? Roep je om Jezus en vind je Hem onverschillig omdat Hij
slaapt? Na een tijdje wordt Hij wakker en kalmeert Hij de wind en het meer en de leerlingen
berispt Hij om hun gebrek aan vertrouwen. Deel je hun schrik als ze zich realiseren dat zij oog in
oog staan met een zo buitengewone kracht? Ben jij even ongelovig als zij, wanneer in jouw
leven stormen opsteken en Jezus op grote afstand blijft en onverschillig lijkt?
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nieuwe versoepelingen komen er per 26 juni aan
Het kabinet zet de vierde stap in het openingsplan op 26 juni. Vanaf
die datum mag er weer heel veel meer. Wel geldt nog altijd dat er 1,5
meter afstand in acht moet worden genomen.
Hoe dat precies voor de kerken gaat uitpakken, moeten we nog even
afwachten. De bisschoppen zullen zo spoedig mogelijk met
berichtgeving en nieuwe protocollen komen.
Maar een voorspelling durven wij nu al te doen:
- meer mensen bij de vieringen;
- geen mondkapjes meer;
- koren mogen weer gaan repeteren en zingen.
Hoe dat exaxt ingevuld gaat worden... nog even geduld dus.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
Ook met de verdere versoepelingen blijft de
registratie vooraf noodzakelijk.
U kunt zich voor de viering van zondag 27 juni
aanmelden vanaf a.s. maandag.
U dient zich vooraf aan te melden /registreren. Indien u
zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat u de
toegang wordt geweigerd.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:

Vrijwillige bijdrage voor het MMM
(Maria Magdalena Magazine)
In de vorige Nieuwsbrief en in het MMM dat net
verschenen is, wordt aandacht gevraagd voor een
vrijwillige bijdrage voor het MMM.

Geef om en geef voor het MMM

want samen maken we het, samen dragen we de
kosten en samen delen we opbrengsten uit o.a. uw
bijdragen.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:
NL61 RABO 0167 8693 88
t.n.v. RK Federeatie H. Maria Magdalena, o.v.v. gift t.b.v. MMM

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

